ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Salta, Empresa d’Inserció – Fundació Ared
Breu descripció:
Salta, Empresa d’inserció, neix l’any 2006 de la iniciativa d’Ared, Fundació per a la Reinserció de
Dones, amb l’objectiu d’oferir una oportunitat laboral a persones que s’han format en els cursos de
confecció tèxtil de l’entitat i que es troben en situació de vulnerabilitat davant el mercat laboral.
Dades de contacte:
Ariana Paz - ariana@fundacioared.org
www.fundacioared.org
Tel: 933 513 865
C/ Zamora, 103-105 baixos
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 17/01/2014
2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació
1. Formació professional per a aconseguir la inserció laboral
2. Promoció del consum socialment responsable

Objectiu CCS
7.1, 7.4, 7.7
5.2, 5.6

1. Formació professional per a aconseguir la inserció laboral
Breu descripció:
Comprenem que la formació i la inserció laboral són peces vitals per a l'accés a la plena ciutadania i la
millora de la qualitat de vida de les persones.
El 2014 oferirem mes de 8 cursos de formació professional que afavoriran a més de 400 persones i
facilitaran la seva entrada o retorn al món laboral.
Beneficis:
Ambientals

X

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2015
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 7.1, 7.4, 7.7
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2. Promoció del consum socialment responsable
Breu descripció:
Formem part de xarxes de consum de la FEICAT i la FCVS, a més de participar en els esdeveniments
similars organitzats per la XES i l'Administració Pública. El nostre objectiu és millorar la nostra
presència col·laborant amb la dinamització d'aquestes xarxes, a través de la difusió de les seves
activitats.
- Millorar els materials informatius sobre els nostres productes i serveis per donar-li més pes al factor
social i assegurar-nos que puguin sensibilitzar al seu públic.
- Augmentar el nombre de visites a altres entitats amb enfocament en la sensibilització sobre el
consum socialment responsable.
Beneficis:
Ambientals

X Socials

X

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2015
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.2, 5.6

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
http://sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/88/Pla_Accio_Ared_i_Salta.pdf
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